We zijn van start gegaan!
Terugblik powercollege over de
Brede welvaart in de Regio
Op 1 juni is de #MaandvandeRegio
Zuiden
Oost-Drenthe
officieel
afgetrapt
met
een
powercollege
door Floor Milikowski. Zij nam ons mee
vanuit historisch perspectief naar het
nu, gevolgd door een panelgesprek met
Bothilde Buma (directeur-bestuurder Woonservice) en Henk
Jumelet (gedeputeerde provincie Drenthe en voorzitter
stuurgroep
Regio
Deal
Zuiden
Oost-Drenthe).
Burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente
Coevorden, was gastheer en gespreksleider van de sessie.
Het panelgesprek ging over de brede welvaart, de kracht
van de Regio en wat er allemaal gebeurt in onze Regio
Deal. En over hoe meer focus van rijksbeleid, maar bovenal
onze regionale samenwerking en investering blijvend het
verschil maken.
Heb je het powercollege gemist of wil je het nog eens
terugkijken? Dat kan!
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Privacy
We vinden privacy en transparantie
erg belangrijk. De gegevens die we
gebruiken voor deze mailing
verstrekken we daarom niet aan
derden en gebruiken we ook niet
voor andere doeleinden.
Op de website vind je onze volledige
privacyverklaring.
Deze mailing is bestemd voor direct
betrokkenen van de Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe. Wil je geen
nieuwsberichten meer ontvangen?
Geen probleem, dan kun je je
uitschrijven door op ‘afmelden’
onderaan deze e-mail te klikken.

Wat staat er op het programma?

Wat
kun
je
verder
nog
verwachten
tijdens
de
#MaandvandeRegio. Na deze geweldige start, hebben we nog
een Regio Tour en een afsluitende sessie over Regionale
samenwerking met prof.dr. Caspar van den Berg op het
programma staan. Alle activiteiten in de Regio Tour zijn van
en voor iedereen die aan de brede welvaart in de Regio (Deal)
Zuiden
Oost-Drenthe
werkt
en
natuurlijk
alle
andere geïnteresseerden.
Een Regio Tour: de vele kennissessies geven je inzicht in
hoe we werken aan de brede welvaart in Zuid- en OostDrenthe
Afsluitende sessie over hoe regionale samenwerking ons
verder brengt (meer informatie volgt)
Check de agenda en meld je aan!

Uitgelicht: De Regio Tour van
deze week
Wat doen we nu eigenlijk om de brede welvaart in de Regio
Zuid- en Oost-Drenthe te versterken? Hoe werken we samen
in de Regio? Wat is er geleerd en ontwikkeld? We nemen je
graag mee op tour door Zuid- en Oost-Drenthe: in zo'n 30
(digitale) sessies kun je een kijkje in de keuken nemen.
Hieronder een paar voorbeelden uit de Regio Tour. Houd onze
website goed in de gaten, want de agenda wordt steeds
aangevuld. Een aantal sessies vindt begin juli plaats.
HBO Verpleegkunde in flexibele
vorm
De flex HBO-V opleiding verzorgt
tijdens
de
#MaandvandeRegio
meerdere sessies. Deze week staan er
twee sessies op het programma, te
weten: een sessie op 8 juni voor geinteresseerden in de flex
HBO-V opleiding (potentiele studenten) en een sessie op 10
juni voor HR-professionals van zorg-/welzijnsinstellingen uit
de Regio.
De flex HBO-V opleiding is een resultaat van de
samenwerking die is gezocht om talenten in de Regio te
behouden. Goed onderwijs maken we samen!
Meld je hier aan!
Skills4Future
In de #MaandvandeRegio verzorgt
Skills4Future
ook
een
aantal
activiteiten,
waaronder
een
klankbordgroep verspaning op 7 juni.
De genodigden zijn de leden van de
klankbordgroep, bedrijfsvakscholen en
mbo- en hbo-onderwijs. De andere activiteiten zijn een
Werkconferentie
Technische
Installaties
en
een
Werkconferentie Machinebouw voor Machinebouwers, beide
op 22 juni.

Over de Maand van de Regio
In de regio Zuid- en Oost-Drenthe werken we vol
enthousiasme samen aan de brede welvaart. Onze kracht is
samen leren en ontwikkelen in een regio waar ruimte is!
Halverwege de Regio Deal periode is dit hét moment om onze
successen te vieren en kennis te delen. We leren iedereen die
met hart voor de Regio werkt aan Wonen, Werken en Welzijn
nóg beter kennen. De #MaandvandeRegio is er voor iedereen
die direct betrokken is bij de projecten van de Regio
Deal Zuid- en Oost-Drenthe en alle andere geïnteresseerden.
Daarom organiseren we met elkaar gedurende een maand
kennissessies, andere bijeenkomsten en activiteiten.
Meld je nu aan!

En dan nog dit......
In Drenthe zijn we het erover eens dat we met de Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe een goede impuls geven aan de brede
welvaart, maar we zijn er nog niet. De provincie Drenthe en
de VDG hebben in een brief aan informateur Mariëtte Hamer
daarom gepleit voor o.a. een verlenging van de Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe. Regionale samenwerking is nodig om
specifieke regionale opgaven aan te pakken. Binnen de Regio
Deal
werken
gemeenten
en
provincie
samen
met
onderwijsinstellingen,
bedrijfsleven,
zorgen
welzijnsinstellingen, woningcorporaties en vele anderen
aan de brede welvaart op het gebied van Welzijn, Wonen en
Werken.

Blijf op de hoogte
Volg ons via Twitter LinkedIn of onze website om op de hoogte
te blijven van de ontwikkelingen binnen de Regio Deal Zuiden Oost-Drenthe.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We
zijn per e-mail bereikbaar via regiodealzo@drenthe.nl

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mailings meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u regiodealzo@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

